
െകാേറാണ �പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ

െപരിേ�ാം-വയ�രസി ഡി എസ്

(കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷൻ,ക��ർ )

ക��ർ കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷന് കീഴിൽ പ��ൂർ േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� മിക�

സിഡിഎസുകളിൽ ഒ�ാണ് െപരിേ�ാം-വയ�ര. 16എഡി എസുകളിൽആയി 288സജീവ
അയൽ�ൂ��ള�ം 4310അംഗ�ള�ം �പവർ�ി��വരു�ു.അത്കൂടാെത 13വേയാജന
അയൽ�ൂ��ള�ം രൂപീകരി�ാൻകഴി�ി���്.

കുടുംബ�ശീയുെട കീഴിൽ ഉൾെ��എ�ാ േമഖലകളിലും മിക� �പകടനം കാഴ്ചെവ�ാൻ

സാധി�� എ�ത് െപരിേ�ാം-വയ�രെയ സംബ�ി� �പേത�കതയാണ്. നിലവിൽ 11�ഗൂ�് , 21
വ��ിഗതവും ഉൾെ�െട 31സംരംഭ�ൾ,കാർഷിക േമഖലയിൽ 66�ഗൂ��കൾ, 3�ീരസാഗര യൂണി�്, 3
സിഐജി , 31ബാലസഭകൾ, 2എസ് ടി ബാലസഭകൾ, 3ബാലകൃഷി യൂണി��കൾഎ�ാം തെ� ഇതിൽ
ഉൾെ�ടു�ു.കൂടാെത അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി വഴി 39 ഗുണേഭാ��കുടുംബ�ൾ�് 
േസവന�ൾനൽകി വരു�ു, DDUGKY പ�തി �പകാരം 61യുവതീയുവാ�ൾ�് ജീവിതമാർഗം
ഉ�ാ�ിെകാടു�ാൻസാധി�� .

ഇവയ്�ു പുറെമ 25അയൽ�ൂ��ൾ ഉൾെ�� 5വനിതാനിർമാണയൂണി��കൾ നിലവിൽ
ഉ�്.ൈലഫ് മിഷന് േവ�ി ഏ�വും കൂടുതൽവീടുകൾ നിർമി�� നൽകിയകുടുംബ�ശീ സിഡിഎസിനു�
പുരസ് കാരംഏ��വാ�ാൻസാധി�ത്സി ഡി എസിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം വലിെയാരു േന�മാണ്.

അ�പതീ�ിതമായി േലാക�ാകമാനം covidഎ�മഹാമാരി പടർ�ുപിടി�േ�ാഴും
ഭയെ�ടാെത നമു�് െപാരുതി ജയി�ാനാവും എ�ആ�വിശ�ാസേ�ാെടയാണ് ഇവിടുെ�

കുടുംബ�ശീഅംഗ�ൾ �പവർ�ി�ു�ത്. േകാവിഡ് കാലെ� �പവർ�ന�ള�െട മുേ�ാടിയായി

ആദ�ം െചയ്തത് നിലവിലു�സിഡിഎസ് �തിതലസംവിധാനെ� കുറ��കൂടി ശ�ിെ�ടു�ുകയാണ്.
േരാഗവ�ാപനം തടയു�തിനും വ��ിശുചിത�ം പാലി�ു�തിനും കുടുംബ�ശീ നടേ��ു�

�പവർ�ന�ൾതാെഴ��ിൽഎ�ി�ു�തിനും വാട്സാ�് �ഗൂ��കൾ രൂപീകരി�� . നിലവിൽ
ഉ�ായിരു� cds, ads �ഗൂ��കൾക് പുറെമ അയൽ�ൂ� �ഗൂ��കള�ം രൂപീകരി�� .എ�ാഅ�ൂ��ളിലും
വാട്സ്ആപ് �ഗൂ�് നിർമി�ാൻസാധി�ി�എ�ിലും 155ഓളം അയ�ൂ��ളിലായി 1600ഓളം േപർ
ഇതിൽഅംഗ�ളായി.അതുവഴി േകാവിഡുമായി ബ�െ��് ലഭി� മുഴുവൻസേ�ശ�ള�ം ഓേരാ
അയൽ�ൂ� കുടുംബ�ിേല�ും യഥാ സമയം എ�ി�ാൻസാധി��

േലാക് ഡൗൺസാഹചര��ിൽആർ�ും ഭ�ണം ഇ�ാ��ിതിയു�ാകരുത്

എ�തിെ�അടി�ാന�ിൽ രൂപം നൽകിയക���ണി�ി കി�ൻ പ�തി 27/03/2020 ന് കുടുംബ�ശീ
അംഗ�ള�െട േനതൃത��ിൽ പ�ായ�ുമായി സഹകരിച് െപരിേ�ാം േകാ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി

ക�ാ��നിൽ ആരംഭി�� . 2മാസമായി കി�ൻ �പവർ�ന�ൾതുടരുകയാണ്.എഡി എസിെ� സ��
വള�ിയർ മാരുെട േനതൃത��ിൽ 70ഓളം സൗജന� ഉ�ഭ�ണെപാതികളാണ് വീടുകളിൽഓേരാ
ദിവസവും എ�ി�� നൽകു�ത്.ക���ണി�ി കി�ണിേല�ാവശ�മായ പ��റികള�ം
പലവ��ന�ള�ം 16 adsകളിെലയും കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െട േനതൃത��ിൽ നൽകാനായി.



ക���ണി�ി കി�ൺ �പവർ�ന�ൾ

കി�ൺ �പവർ�ന�ൾ�് പുറെമ മാസ്ക് നിർമാണ�ിലും തുണിസ�ി

നിർമാണ�ിലും cds െല കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരുെടൈകെയ�ി. 5000 ലധികം മാസ് കുകളാണ്
ഇവരുെട കൂ�ായ �പവർ�ന�ിൽനിർമി�� നൽകിയത്. 4ആം വാർഡ് ads െല ത�ൽയൂണി�ായ
സ്ൈമലി ജി�ാമിഷെ�സഹായേ�ാെട 1700ഓളംസ�ികൾസ� ്ൈളേകാഔട്െല��കളിൽ
നൽകുകയു�ായി.കൂടാെതഅയൽ�ൂ��ൾവഴി ഹാൻഡ് വാഷ്,സാനിൈ�സർഎ�ിവ
ത�ാറാ�ി നൽകി.തവിടിേ�രി, െഞ�ി adsകള�െട േനതൃത��ിൽവാർഡിെല മുഴുവൻ
വീടുകളിലും പ��റി കി�് വിതരണം െചയ്തു.

സൈ�െകാ ഔട്െല��കളിേല�്കു�തുണിസ�ിവിതരണം



മാസ്ക് നിർമാണം

മാസ്ക് വിതരണം

ഹാൻഡ് വാഷ്,സാനിൈ�സർ നിർമി�� നൽകു�ു



Ads െ� േനതൃത��ിലു�പ��റി കി�് വിതരണം

േകാവിഡ് കാല�് �പേത�കം �ശ�യും കരുതലും േവ�ു�വിഭാഗമാണ്

വേയാജന�ൾ.അതുെകാ�് തെ�അവരുെടആവശ��ൾനിറേവ�ാനും സംര�ി�ാനുമു�
�പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി സ�� േസനാംഗ�ൾവഴി ആവശ�മായ മരു�ുകൾഎ�ി��
നൽകുകയുംഅവെര േഫാൺ മുഖാ�രം നിര�രം ബ�െ��് െകാ�് വിവര�ൾ

അേന�ഷി�ുകയും െചയ്തു.വേയാജന�െള േപാെല തെ�കു�ികെളയും �പേത�കം
�ശ�ിേ��തു�്.പുറ�് േപാവാനാവാെത വീടുകളിൽകഴിയു�കു�ികൾ�ുഅവരുെട

മാനസികഉ�ാസം വീെ�ടു�ാൻസർഗാ�ക �പവർ�ന�ിൽഏർെ�ടു�ു�പരിപാടികള�ം

ഒ�ാം വാർഡിെ� േനതൃത��ിൽ നട�ി.ബാലസഭാ കു�ികൾ�ായി ചി�തരചന,കഥ,കവിത
രചന മ�ര�ളാണ്സംഘടി�ി�ത്.വീടുകളിൽ ഒ�െപ�� കഴിയു� സ്േനഹിതേകാളിങ് െബൽ
ഗുണേഭാ�ാ�െളസ�ർശി�ാനും േ�മംഅേന�ഷി�ാനും കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ മുേ�ാ�്

വ�ു.

Cds െമ�ർ ഉൾെ�െടയു� 31കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾആശവർ�ർമാരായി േജാലി
െചയ്തു വരു�ു.ഇവരുെട േനതൃത��ിലു� സ് ക�ാർഡ് വർ�ുകള�ം അവിെട കൃത�മായി
നട�ുവരു�ു.മഴ�ാല പൂർവശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾഎ�ാ adsകള�െടയും േനതൃത��ിൽ
നട�ുകയു�ായി.�ഗാമപ�ായത് തല�ിൽ െഡ�ി�നിെ�തിെരയു� �പവർ�നമായി
നട�ിയ െഡ�ി ഹർ�ാലിൽ മുഴുവൻകുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െടയും �പേത�കസഹകരണം

ഉ�ായി.



മഴ�ാല പൂർവശുചീകരണം

െപാതുവിതരണസംവിധാന�ിലൂെട വിതരണം െച���സാധന�ള�ം മ��ം

�പേദശെ�വീടുകളിൽ adsവഴി എ�ി�� നൽകി.കൂടാെതസൗജന� കി�് പാ�ി�ിനായി 3, 13
adsകളിെല കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾപെ�ടു�കയു�ായി.

സിഡി എസിെ� മുഴുവൻ പരിപാടികള�ം പ�ായ�ുമായി സഹകരിച് നട�ിലാ�ാൻ
സാധി�ി���്



െപാതുവിതരണം-കി�് പാ�ിങ,്വിതരണ േജാലികളിൽഏർെ�ടു� �പവർ�കർ

ഇതുകൂടാെത കുടുംബ�ശീ ക��ർ ജി�ാമിഷെ� േനതൃത��ിൽ നട�ിയ

പരിപാടികളിൽഎ�ാംതെ� െപരിേ�ാം-വയ�ര cds ഉം പെ�ടു�ു.അയൽ�ൂ�അംഗ�ൾക്
േവ�ിയു� "കനൽചവി�ി െകാേറാണയും കട�് മുേ�ാ�് "എ�അനുഭവ�ുറിപ് മ�ര�ിലും
വേയാജന�ൾ�ു� "ഓർമ മരം പൂ�ുേ�ാൾ "ഓര്മ�ുറിപ് മ�രം,ബാലസഭാ കു�ികൾ�ായി
സംഘടി�ി� "വരയും കുറിയും " മ�രം, mkspയുെട േനതൃത��ിൽസംഘടി�ി� "എ�ാരും നടണ"്
ൈമേ�കാ�ഗീൻഅ�ഗി ചല�് തുട�ി എ�ാഓൺൈലൻ മ�ര�ളിലുംസിഡിഎസിെ�

പ�ാളി�ം ഉ�ായിരു�ു.മ�ര�ൾ�് പുറെമ േ��് മിഷെ� നിർേദശ �പകാരം െചയ്ത മെ�ാരു
�പധാന �പവർ�നമായിരു�ു 60വയ�് കഴി�അഗതിരഹിതേകരളം പ�തി

ഗുണേഭാ�ാ�െള 4ഘ��ളിലായി േഫാൺ മുേഖനബ�െ��്ആവിശ��ൾഅേന�ഷി�ുക
എ�ത്. Cdsൽഒരു റിേസാഴ്സ് പഴ്സെനഅതിനായി ചുമതലെ�ടു�ിഅവരുെടആവിശ��ൾ
നിറേവ��കയും െചയ്തു,ഓേരാ മാസവുമു� േപാഷകാഹാര കി��ംഅവരുെട വീടുകളിൽ
എ�ി��നൽകി

സർ�ാരിെ�സ�� േസന െരജിസ്േ�ടഷനിൽ 150ഓളംഅയൽ�ൂ�
അംഗ�െള രജി�ർ െച�ി�ാൻസാധി��.മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം വായ് �ാ പ�തി
�പകാരം 3028അയൽ�ൂ�അംഗ�ൾ�ായി 24500000 രൂപ പാ�ാ�ാൻസാധി��.ഈ
വായ്പയുെട വിതരണംപുേരാഗമി��െകാ�ിരി�ു�ു.






